Vedlegg nr. 5
Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ
Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

ØVRE STORWARTZ
Kommune:
1640/Røros
Gnr/bnr:
141/6
AskeladdenID:
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 99139908

Omfang fredning
Byggnavn
•Utomhus
•Øvre Storwartz Bolig/kontor
•Øvre Storwartz Fjøs
•Øvre Storwartz Heismaskinhus
•Øvre Storwartz
Hjulmakerstuggu
•Øvre Storwartz Litjstallen
•Øvre Storwartz Sjakta
•Øvre Storwartz Smie
•Øvre Storwartz Storstallen

Oppført
1800 - 1900
1800 - 1825
1900 - 1924
1800 - 1890

Bygningsnr. Gnr/bnr
141/6
184163888 141/6
184163918 141/6
184163942 141/6
184163861 141/6

Omfang
Utomhus
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør

1900 - 1924
1959 - 1961
1820 - 1827
1800 - 1827

184163845
300188289
184163853
184163896

Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør

141/6
141/6
141/6
141/6
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Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter bygningene og utomhus som nevnt ovenfor.

Formål:

Fredningen av Storwartzkomplekset skal sikre at området også i framtiden er lesbart som et
industrihistorisk område knyttet til gruvedriften ved Røros Kopperverk fra 1645 til 1972.

Begrunnelse: Storwartzfeltet var et av Røros Kopperverks primære gruveområder beliggende ca. 10 km nordøst
for bergstaden Røros.
Feltet omfatter 9 gruver blant annet funngruven Gamle Storwartz, som var i drift fra 1645. I 1708
ble gruven Nye Storwartz på Øvre Storwartz oppdaget. Den ble kopperverkets hovedgruve med
kontinuerlig drift i nesten 250 år helt frem til 1946. I Storwartzfeltet ligger også Olavsgruva, som
var i drift fra 1936 til 1972 og var kopperverkets yngste gruve i Storwartzfeltet. Idag er Olavsgruva
besøkgruve med guidede omvisninger.
Storwartzkomplekset dokumenterer således en viktig del av Røros Kopperverks virksomhet og
levendegjør historien om gruvedriften. Området er godt bevart, mange bygninger og
konstruksjoner er intakte, og ruiner og andre spor i landskapet er fortsatt lesbare.
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UTOMHUS

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

141/6

Bygning 9903463
Kompleks 99139908

Fredning utomhus
Omfang:

Fredningen omfatter det industrielle anlegget på og rundt Øvre Storwartz, Nedre Storwartz og
Olavsgruva slik det er vist på kart. Større elementer i utomhusfredningen er fremhevet spesielt i
fredningskartet. Fredningen omfatter utomhusanleggets arealer, terreng, strukturer,
hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg, vegetasjon og annen grønnstruktur samt
konstruksjoner som rester av industriell aktivitet, murer, grøfter, vannrenner, ruiner.
Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål:

Fredningen av Storwartzkomplekset skal sikre at området også i framtiden er lesbart som et
industrihistorisk område knyttet til gruvedriften ved Røros Kopperverk fra 1645 til 1972.

Begrunnelse: Storwartzkomplekset dokumenterer en viktig del av Røros Kopperverks virksomhet og
levendegjør historien om gruvedriften. Spor og rester av konstruksjoner knyttet til
bergverksdriften preger området. I det åpne fjelllandskapet med lav vegetasjon finnes det flere
bygg, rester av bergvelter, gjenfylte gruveåpninger og veier. Ruinene etter storbrakka som ble bygd
i 1803 med plass for 300 mann ligger i området ved Øvre Storwartz. I området er det kilometervis
med vannrenner/kanaler for driftsvann til vannhjul som drev heiseinnretninger i gruvesjaktene,
drift av pumpeverk, knuser og vaskerier.
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ØVRE STORWARTZ BOLIG/KONTOR

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

184163888
141/6
1800 - 1900
Bygning 9901948
Kompleks 99139908

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen er å sikre "Stigerstuggu" med arkitektoniske og kulturhistoriske verdier
som en sentral bygning på Øvre Storwartz med kontorer og bolig.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Boligen/kontoret, "Stigerstuggu" ble bygd før 1800 i en etasje. Rundt 1900 ble bygningen utvidet
og påbygd en etasje. Hele bygningen er laftet og bordkledd. Innvendig er alle rom panelt og malt.
Foruten å være kontor og bolig for stigeren var det også i en periode kino for arbeiderne ved
gruva. Det var egne billetter påtrykt Storwartz Kino.
Stigerstuggu er en av de eldste gjenværende bygninger på Storwartz og forteller historien om
administrasjonen og driften av gruveområdet.
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ØVRE STORWARTZ FJØS

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

184163918
141/6
1800 - 1825
Bygning 9901950
Kompleks 99139908

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål:

Sikre bevaringen av fjøset som en del av Øvre Storwartz og Storwartzkomplekset.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Fjøset fremstår i dag som en del av Storwarzkomplekset og er en del av den bygningsmasse som
dokumenterer de forskjellige funksjonene knyttet til gruvedriften i området.
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ØVRE STORWARTZ HEISMASKINHUS

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

184163942
141/6
1900 - 1924
Bygning 9902878
Kompleks 99139908

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler. Fast inventar er fredet som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen er å sikre heismaskinhuset som en viktig del av Øvre Storwartz og
Storwartzkomplekset.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler, samt materialbruk og overflater.
Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og
eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Heismaskinhuset ble oppført i bindingsverk med stående kledning først på 1900 tallet som
maskinhus for heis i Gammelsjakta. Maskineriet med motor og vinsj står intakt inne i bygget. På
vestre vegg er det påbygd en utedo.
Heismaskinhuset dokumenterer gruvedriften på Storwartz generelt, og den teknologiske
utviklingen som effektiviserte driften spesiellt.
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ØVRE STORWARTZ HJULMAKERSTUGGU

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

184163861
141/6
1800 - 1890
Bygning 9901952
Kompleks 99139908

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen er å sikre Hjulmakerstuggu med de kulturhistoriske veridene bygningen
har som en del av Øvre Storwartz og Storwartzkomplekset.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning og
detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Hjulmakerstuggu fungerer som en del av Storwartzkomplekset, og medvirker derfor i
dokumentasjonen av gruvedriften i Storwartzfeltet. Dessuten forteller bygningen historien om
viktigheten av å ha håndverkere og verkstedfunksjoner i nærheten av den egentlige gruvedrift.
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ØVRE STORWARTZ LITJSTALLEN

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

184163845
141/6
1900 - 1924
Bygning 9901953
Kompleks 99139908

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen er å ta vare på Litjstallen som en del av Øvre Storwartz og det samlede
Storwartzkomplekset.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning og
detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Litjstallen ble antagelig oppført før 1920 i en etasje, med en del i laft og en del i bordkledd
bindingsverk. Stallen lå i den laftende delen med plass til fire hester. Litjstallen dokumenterer den
viktige del av gruvedriften som knytter seg til bruk av gruvehester.
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ØVRE STORWARTZ SJAKTA

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

300188289
141/6
1959 - 1961
Bygning 9902877
Kompleks 99139908

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler. Fast inventar er fredet som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen er å sikre sjakta som en del av Øvre Storwartz og hele
Storwartzkomplekset.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler samt materialbruk og overflater.
Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og
eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Sjakta er en bindingsverkskonstruksjon med stående kledning, bygget rundt 1960 over ei sjakt som
ble drevet ned til en sinkforekomst. Innvendig går det en trapp ca. 10 meter nedover sjakta. Sjakta
forteller historien om koppperverkets satsing på sinkutvinning. Den siste sjakta i Storwartzfeltet
ble dog aldri tatt i bruk.
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ØVRE STORWARTZ SMIE

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

184163853
141/6
1820 - 1827
Bygning 9901951
Kompleks 99139908

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, listverk, ildsteder, pipeløp over tak m.v. Fast inventar er fredet
som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen av smia er å sikre bygningen som en del av Øvre Storwartz og hele
Storwartzkomplekset.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk samt
opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Smia er oppført mellom 1801 og 1827 som en murbygning av naturstein, murt med dobbel vange
og leirmørtel som fugemateriale. Bygningen ble brukt som smie og verksted så lenge det var drift i
Storwartzfeltet. Smia dokumenterer derfor gruvedriften i Storwartzfeltet fra begynnelsen av 1800tallet og frem til driften ble avsluttet.
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ØVRE STORWARTZ STORSTALLEN

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

184163896
141/6
1800 - 1827
Bygning 9901949
Kompleks 99139908

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, listverk, ildsteder, pipeløp over tak og detaljer. Fast inventar er
fredet som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen er å sikre bygningen som en del av Øvre Storwartz og hele
Storwartzkomplekset.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk samt
opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen er oppført før 1827 som stall for gruvehestene. Storstallen dokumenterer en viktig del
av gruvedriften. Bygningen er i en etasje, murt av naturstein med leirmørtel som fugemateriale.
Murt med dobbel vange (kistemur). Røster i bindingsverk med stående kledning. Det er høyrom
over med kjørebru i røstet. Synlige fundamenter i bakken viser at bygningen har vært 5-6 meter
lenger mot nordøst. På langveggen mot nordvest er det en igjenmurt døråpning. Innvendig er det
to rom avdelt med en vegg på tvers av møneretningen.

